Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ……………………… 2021 r. w Kętrzynie pomiędzy
Gminą Miejską Kętrzyn
z siedzibą 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
NIP 742-205-13-31, REGON 510743440,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn w osobie Ryszarda Niedziółki
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kętrzyn Kamili Wybraniec
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………
z siedzibą : ……………………………………………………………………………..
NIP …………………………., REGON ………………………………………………
zarejestrowaną przez …………………………………………………………….……..
reprezentowanym przez ………………………………………………………………
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1.
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr SO.271…….2021
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod
nazwą "Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg powiatowych”.
2. Integralnymi elementami umowy są:
1) Załącznik Nr 1 – Wykaz dróg i pozostałych elementów pasa drogowego objęte do
utrzymania zimowego,
2) Załącznik Nr 2 – szczegółowe warunki odśnieżania i usuwania oblodzeni na jezdniach,
3) Załącznik Nr 3 - szczegółowe warunki utrzymania zimowego jezdni i chodników,
4) Załącznik Nr 4 – Klauzula informacyjna przekazywana przez Wykonawcę.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony: od 01 listopada 2021 r. do 15 maja 2021 r.
§3
1. Przedmiot umowy określony w §1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:
1) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania jezdni i chodników,
2) skuteczne zwalczanie śliskości zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków
chemicznych i mechanicznych:
a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów, a przy opadach długookresowych - stosownie do
panujących warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że nie ma prawa powstać warstwa
ubitego lub udeptanego śniegu o grubości przekraczającej 1 cm,
b) bezzwłocznie po wystąpieniu gołoledzi,
c) w/g potrzeb w pozostałych przypadkach,
3) bieżące oczyszczanie chodników, usuwanie śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków
chemicznych i mechanicznych w obrębie przejść dla pieszych, usuwanie (wywożenie) śniegu,
lodu, błota oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w obrębie jezdni, placów,
rozjazdów - ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych,
4) bezzwłoczne przystąpienie do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w
okresach odwilży,
5) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z jezdni,
6) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z chodników w pasach drogowych,
7) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania chodników i ich rozmieszczenie w rejonach
objętych zadaniem (w pojemnikach),
8) uprzątanie błota, śniegu, lodu z chodnika rozumiane jako stosowanie środków chemicznych
i mechanicznych mających na celu zebranie i przemieszczenie mas do krawędzi chodnika
a następnie usuwanie (wywożenie) zebranych mas ze szczególnym uwzględnieniem:
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a) miejsc związanych z przejściami dla pieszych,
b) bezpieczeństwa ruchu na chodniku,
9) bieżące usuwanie piasku pozimowego z jezdni i chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy
śniegowo-lodowej oraz ustaniu warunków zimowych na co najmniej 3 dni),
10) zapewnienie pełnej dyspozycyjności pracowników wykonawcy oraz sprzętu wskazanego
w ofercie do realizacji usługi,
11) zapewnienie pełnej dyspozycyjności sprzętu do realizacji usługi oraz osób do jego obsługi
12) usuwanie piasku pozimowego z jezdni po zakończeniu sezonu zimowego – nie później niż do 30
kwietnia (chyba, że warunki atmosferyczne nie będą na to pozwalały - wówczas w terminie
odrębnie uzgodnionym z zamawiającym),
2. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje sprzętu wyposażonego i oznakowanego
wg wymogów prawa o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu dróg.
4. Zamawiający zakłada możliwość czasowej zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego
przedmiotem umowy, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, związanego z koniecznością
utrzymania dróg wybudowanych lub poddawania dróg modernizacjom lub z innych przyczyn nie
możliwych do sprecyzowania w chwili zawarcia umowy.
§4
1. Szacunkowe wynagrodzenie umowne należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wynosi:
cena netto ………. zł/1 dzień + VAT (……… %) ……… zł = cena brutto ……….. zł x 72 dni =
………….. brutto słownie: …………………………………………………………………………...
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac, o których mowa w § 3 rozliczane będzie
fakturami przejściowymi (miesięcznymi) proporcjonalnie do liczby dni, w których prace były
faktycznie wykonywane w danym miesiącu.
3. Strony ustalają, że odbiór prac będzie dokonywany na podstawie protokołu odbioru na koniec
każdego miesiąca, w którym dokonana zostanie ocena prawidłowości wykonania zamówienia.
4. Za dni, w których nie było prowadzone odśnieżanie i inne prace objęte niniejszą umową,
wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na podstawie co miesięcznego podpisanego protokołu
potwierdzającego liczbę dni, w których Wykonawca prawidłowo wykonywał przedmiot
zamówienia.
6. Należność za wykonane prace zapłacona będzie według mechanizmu split payment, w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy
czym za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy
………………………. w banku: …………………. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że
wskazany wyżej rachunek bankowy należy do Wykonawcy i został dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT nr …………………………… w banku ………………………………
na cele prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym za datę zapłaty przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w niniejszym § uwzględnia zmianę, od stycznia 2022r.,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177), w
zakresie w jakim wpływa na koszt wykonania zadania.
§5
W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) podjęcia, na podstawie szczegółowych prognoz pogody oraz bezzwłocznie po wystąpieniu
nagłych zjawisk atmosferycznych powodujących znaczne pogorszenie stanu nawierzchni (w
szczególności gołoledzi), decyzji o użyciu przewidzianych w umowie oraz ofercie sił i środków
do zwalczania skutków zimy na jezdniach, a także rodzaju i dawce materiałów do zimowego
utrzymania – bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego,
2) rozpoczęcia świadczenia usług również po złożeniu przez Zamawiającego zlecenia
telefonicznego, mailowego lub przesłanego faksem,
3) w przypadku określonym w pkt 2 podjęcia czynności zimowego utrzymania dróg maksymalnie w
ciągu 15 minut od otrzymania od Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w pkt 2,
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4) zapewnienia 100% gotowości sprzętu i personelu od dnia podpisania umowy,
5) dbania o sprawność techniczną, dokonywania przeglądów bieżących i wszelkich napraw sprzętu
technicznego wskazanego do utrzymania zimowego nawierzchni dróg,
6) przekazywania Zamawiającemu raz na dobę informacji o stanie nawierzchni dróg, a w
przypadkach nagłych zjawisk atmosferycznych powodujących znaczne pogorszenie stanu
nawierzchni – stosownie do sytuacji,
7) wywożenia śniegu – stosownie do sytuacji, jak również na wezwanie Zamawiającego,
8) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z polskimi normami i obowiązującymi przepisami,
9) wykonywania przedmiotu umowy z wykorzystaniem urządzeń i materiałów pozyskanych we
własnym zakresie,
10) zapewnienia w pełni wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania prac
przewidzianych umową, zorganizowania zaplecza technicznego i socjalnego,
11) zorganizowania i utrzymania w należytym porządku terenu, na którym wykonywane będą prace
przewidziane umową.
§6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i ryzyka za wypadki i szkody, których
doznały osoby trzecie, wynikłe wskutek wykonywania, niewykonywania, niewłaściwego
wykonywania lub nieterminowego wykonywania obowiązków przyjętych niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia elementów drogi np. pokrywy studni,
zawory, studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne, znaki drogowe i inne, powstałe podczas
prowadzenia usług objętych zamówieniem.
3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie
wykonywanych usług, bezpieczeństwo ruchu na drodze, oznakowanie miejsca wykonywania usług,
itp.
4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę 1.500.000,00 zł w okresie od dnia podpisania umowy minimum
do dnia 15.05.2022 r.
5. W przypadku wygaśnięcia polisy od odpowiedzialności cywilnej w trakcie trwania umowy,
Wykonawca winien przedstawić nową polisę na kwotę nie mniejszą niż wymieniona w § 6 ust. 4.
§7
1. Zamawiający ma prawo kontrolować prawidłowość i terminowość wykonywania prac w
dowolnym czasie, spisując protokół z przeprowadzonej kontroli, który będzie podstawą do
egzekwowania kar umownych.
2. Ze strony Zamawiającego do nadzoru nad realizacją zadania uprawniona jest
………………………. oraz: ………………………………… tel. ……………………………….
3. Ze strony Wykonawcy do uczestnictwa w kontrolach prawidłowości i rzetelności wykonywania
przedmiotu zamówienia uprawnionymi są: ……………………………tel. …………………,
………………….. tel. ……………………………...
4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wszelkich nieprawidłowości i
niedociągnięć stwierdzonych przez Zamawiającego i osoby przez niego wskazane.
5. Zmiana osób wymienionych w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy nie wymaga zmiany zapisów
umowy.
§8
1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w terminie 3 dni od dnia
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający upoważniony będzie do
odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia przesłanek o których mowa
w ust. 2.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy
dotyczących wykonania zadań w/g § 3 umowy, strony ustalają kary umowne.
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6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w następujących
przypadkach:
za odstąpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących
przypadkach:
1) za nieterminowe wykonanie zadania lub jego części lub nieterminowe usunięcie wady w
wykonaniu zadania lub jego części - w wysokości 1% wynagrodzenia łącznego brutto, o
którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia podpisania
protokołu, w którym stwierdzono tę nieprawidłowość do dnia potwierdzenia usunięcia
nieprawidłowości,
2) za nienależyte wykonanie zadania lub jego części - w wysokości 2% wynagrodzenia
miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego od dnia spisania
protokołu w którym stwierdzono tę nieprawidłowość do dnia potwierdzenia usunięcia
nieprawidłowości,
3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność - - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy.
4) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących co najmniej jedną z czynności wskazanych w § 11 ust. 1
umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w
wysokości 1.000 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na
umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy,
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie
przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość poniesionej szkody przekracza ustaloną w umowie wysokość kary.
10. Wykonawca w przypadku uszkodzenia elementów nawierzchni dróg w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy zobowiązany jest wymienić uszkodzone elementy, a w przypadku nawierzchni
nie złożonych z elementów wymienialnych (rozbieralnych) przywrócić do stanu poprzedniego lub
stanu lepszego.
11. Dopuszcza się kumulację kar, o których mowa w ust. 7 - wysokość naliczonych kar umownych
nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto.
§9
1. Strony uznają, że umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w terminie wcześniejszym w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku odszkodowanie dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy nie przysługuje. Wykonawcy
przysługuje zwrot wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy do chwili odstąpienia od niej.
2. Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron w przypadku naruszenia
jej postanowień przez drugą stronę umowy, za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
Oświadczenie o rozwiązaniu powinno zostać złożone na piśmie i musi zostać dostarczone drugiej
stronie. Oświadczenie o rozwiązaniu staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie.
§ 10
1. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w następującym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia, pod warunkiem:
a) zmniejszenia zakresu prac – proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu prac,
b) zwiększenia zakresu prac – proporcjonalnie do zwiększenia zakresu prac,
c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (zwiększenia lub
zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie zmienionych przepisów
z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne, w tym określać wpływ zmiany stawki VAT na koszty związane z
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wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na
które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć
wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany
miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony
jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych
danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia zmian do
przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.
d) zwiększenia liczby dni zimowego utrzymania chodników ze względu na panujące warunki
atmosferyczne.
2) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
3) zmiany numeru rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy.
2. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży
udokumentowanie powstałej okoliczności.
3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę,
koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca.
4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 11
1.
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy realizację części przedmiotu zamówienia, jeśli
wykaże, że podmiot ten posiada co najmniej takie doświadczenie, jakie wymagane było w ogłoszeniu
o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla spełnienia przez wykonawcę
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
2.
Strony ustalają, że bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest
uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie danej części przedmiotu zamówienia z
podwykonawcami.
3.
Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Ewentualne zmiany lub uzupełnienia umowy zawartej z podwykonawcą wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Zamawiającego. Ceny usług realizowanych przez Podwykonawców nie mogą przekroczyć cen
określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres prac.
4.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do
usług realizowanych przez Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu,
jakby to były jego działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania Wykonawcy i jego własnych
pracowników. Odpowiedzialność Wykonawcy i podwykonawców względem zamawiającego jest
solidarna.
§ 12
1. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowiązany do
zatrudnienia przy realizacji prac wymienionych w pkt. 1-3 niniejszego ustępu osób na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm. ) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia
określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego:
1) mechaniczne oczyszczanie jezdni,
2) czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego,
3) czynności związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczanie z
wszelkich innych zanieczyszczeń.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby określone w ust. 1 wykonujące czynności niezbędne do realizacji
zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z
zakresem powierzonych im zadań.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniana przez Wykonawcę lub podwykonawców wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 1.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osób wykonujących
czynności w odniesieniu, do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o
umowę o pracę, w szczególności:
a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
w terminie – w zakresie pkt. 1) – 7 dni od daty otrzymania wezwania.3) przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania świadczenia.
4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców przy realizacji zamówienia
na podstawie umowy o pracę osób, w odniesieniu do których zamawiający postawił ten wymóg,
nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii żądanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w
wysokości określonej w § 9 ust. 7 pkt 4 niniejszej umowy, a także zawiadomieniem Państwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Ponadto
Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby, której dotyczy uchybienie
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na umowę o pracę, w szczególności
oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3.
§ 13
1.
Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczącą oraz jakie są
nałożone na podmiot przetwarzający dane osobowe określone w art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.
Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające zbiory danych przekazywanych
Administratorowi (Zamawiającemu), poinformuje osoby, których dane będą przetwarzane o treści
klauzuli informacyjnej i uzyska na powyższe ich zgodę, stanowiącej zał. nr 4 do umowy.
3.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie narzędzia i środki techniczne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w
zakresie i w celu przewidzianym w Umowie, a na żądanie Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujące na realizację przez
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Wykonawcę powyższych obowiązków.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o przypadkach
naruszenia ochrony danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu niezwłocznie po
stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, ale nie później niż po 12 godzinach od
stwierdzenia wystąpienia naruszenia oraz czynnościach z własnym udziałem w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem
nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądami.
5.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających zapisów
niniejszego paragrafu i nałożenia na Zamawiającego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca
zobowiązany jest do jej opłacenia, na co ten wyraża zgodę.
§ 13
2.
Strony uznają, że umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w terminie
wcześniejszym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku odszkodowanie dla Wykonawcy za odstąpienie od umowy nie przysługuje.
Wykonawcy przysługuje zwrot wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy do chwili
odstąpienia od niej.
3.
Oświadczenie o rozwiązaniu powinno zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą
jego doręczenia drugiej stronie.
§ 14
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej Umowy, strony
zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
§ 16
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
2. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca
lokalizacji Zamawiającego.
§ 17
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego
oraz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

………………………………

……………………………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Załącznik Nr 1 do UMOWY
SO.272……..2021 z dnia ……………..2021r.

Wykaz dróg i pozostałych elementów pasa drogowego objęte do utrzymania zimowego

Powierzchnia w m2
Lp

Nr ulicy

Nazwa ulicy

Powierzchnia
jezdni (m2)

1

2

2

3

1

3803N

Budowlana

4 560

0

2008 -----------

2

3811N

Górna

2 921

0

3

3875N

Wojska Polskiego

5 000 + 186
(zatoka)=
5 186

486

825 chodnik: od posesji nr 3a do końca ulicy
chodniki: przy Gimnazjum, przy posesjach nr 15, 17, 19 ,21; od
skrzyż. z ul. Obr. Westerplatte do Ronda Kombatantów, przy Zespole
2048 Szkół do Ronda Kombatantów, wysepki przy rondzie, ścieżka
rowerowa przy rondzie parkingi: przy Gimnazjum, przy posesji nr 10,
przy Zespole Szkół, przy posesji nr 14a

12 667

486

RAZEM

Chodniki
parkingi i ścieżki
rowerowe
4
5

Uwagi dot. utrzymania chodników

6

4 881

Zamawiający

Wykonawca

………………………………

……………………………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
……………………………….
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Załącznik Nr 2
do UMOWY SO.272……..2021
z dnia ………….2021 r.

Szczegółowe warunki usługi odśnieżania i usuwania oblodzeń na jezdniach
1. Standardy utrzymania zimowego:
Standa
Opis stanu utrzymania drogi dla
rd
danego standardu

1

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni dróg opisanego standardem,
z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego
powinny być usunięte (zlikwidowane)
Od stwierdzenia występowania zjawisk
Od stwierdzenia występowania
zjawisk

2

3

4

II
Uwaga!

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na całej szerokości.

luźny - do 1 godz
błoto pośniegowe - do 5 godz zajeżdżony występuje jako warstwa nie utrudniająca ruchu

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypywana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- skrzyżowaniach z koleją
- odcinkach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez
zarząd drogi
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu

luźny - do 6 godz
zajeżdżony - występuje
zaspy - do 6 godz utrudnienia dla samochodów
osobowych

IV

Jezdnia odśnieżona, w miejscu zasp
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek. Jezdnia
posypana na odcinkach decydujących o
możliwości ruchu.

V

luźny - do 8 godz
zajeżdżony - występuje
zaspy - do 8 godz dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 8 godz
luźny - do 16 godz
zajeżdżony - występuje
nabój śnieżny - występuje
zaspy - do 24 godz
dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24
godz

gołoledź - do 2 godz
szron - do 2 godz
szadź - do 2 godz
pośniegowa - do 3 godz
lodowica - do 3 godz
W miejscach wymienionych w kol 2
gołoledź - do 5 godz
szron - do 5 godz
szadź - do 5 godz
pośniegowa - do 6 godz
lodowica - do 5 godz
W miejscach wyznaczonych gołoledź do 8 godz
pośniegowa - do 10 godz
lodowica - do 8 godz
W miejscach wyznaczonych gołoledź do 8 godz
pośniegowa - do 10 godz

2. Kolejność utrzymania zimowego jezdni:
Lp.

Kolejność
utrzymania

1
2
3

pierwsza
druga
trzecia

4

czwarta

Obowiązujący standard

Drogi

Wojska Polskiego
Górna, Budowlana
pozostałe drogi w osiedlach mieszkaniowych oraz w zabudowie
jednorodzinnej
pozostałe

II
II/III (III w sytuacjach krytycznych)
III/IV (IV w sytuacjach krytycznych)
v

3. Do likwidacji śliskości zimowej należy stosować materiały zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.05.230.1960):
1)
sól drogową,
2)
piasek,
3)
mieszanki piaskowo-solne:
a) 4 % - (4 % soli + 96 % kruszywa),
b) 10 % - (10 % soli + 90 % kruszywa),
c) 20 % - (20 % soli + 80 % kruszywa),
4. Dopuszcza się 10 % niedobór zawartości środków chemicznych w mieszankach (tj. odpowiednio: 0,4 %; 1,0; 2,0%
mniej niż ilość optymalna).
5. Zamawiający ma prawo pobierania próbek mieszanki środków uszorstniających ze składowisk i środków
transportowych Wykonawcy, dla przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych na zawartość procentową środków.

Zamawiający

Wykonawca

………………………………………….

………………………………………………..

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
…………………………….
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Załącznik Nr 3
do UMOWY nr SO.272……..2021
z dnia ………….2021 r.

Szczegółowe warunki utrzymania zimowego jezdni i chodników
1. Prace przy zimowym utrzymaniu polegają na:
1) zapewnieniu materiałów do zimowego utrzymania,
2)zwalczaniu śliskości zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków chemicznych i
mechanicznych:
a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów, a przy opadach długookresowych - stosownie do panujących
warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że nie ma prawa powstać warstwa ubitego lub udeptanego śniegu
o grubości przekraczającej 1 cm,
b) bezzwłocznie po wystąpieniu po gołoledzi,
c) w/g potrzeb w pozostałych przypadkach,
3)bieżącym oczyszczaniu, usuwaniu (wywożeniu) śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków
chemicznych i mechanicznych w obrębie chodników - ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla
pieszych,
4) bieżącym uprzątaniu błota, śniegu, lodu z chodnika rozumianym jako zebranie i przemieszczenie mas
do krawędzi chodnika – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu na jedni i chodniku,
5) bezzwłocznym przystąpieniu do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w okresach
odwilży,
6) bieżącym uprzątaniu innych zanieczyszczeń z chodników,
7) bieżącym usuwaniu piasku pozimowego z chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy śniegowolodowej oraz ustaniu warunków zimowych na co najmniej 3 dni),
8) zapewnieniu pełnej dyspozycyjności pracowników wykonawcy oraz sprzętu wskazanego w ofercie do
realizacji usługi.
2. Nie ustala się szczególnej kolejności utrzymania zimowego dla chodników, przyjmując zasadę, że stan
wszystkich chodników przyjętych w utrzymanie winien w tym samym stopniu gwarantować
bezpieczeństwo ich użytkownikom. W związku z tym za wszelkie szkody, których doznają osoby trzecie w
związku z zimowym utrzymaniem chodników odpowiedzialność spoczywać będzie na wykonawcy.
3. Na podstawie szczegółowych prognoz pogody oraz bezzwłocznie po wystąpieniu nagłych zjawisk
atmosferycznych powodujących znaczne pogorszenie stanu nawierzchni (w szczególności gołoledzi)
Wykonawca, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, podejmuje decyzje o użyciu
przewidzianych w umowie oraz ofercie sił i środków do zwalczania skutków zimy na jezdniach, a także
rodzaju i dawce materiałów do zimowego utrzymania.
4. Termin gotowości sprzętu i personelu: od dnia podpisania umowy – 100%.
5. Wykonawca jest obowiązany dbać o sprawność techniczną, dokonywać przeglądów bieżących i wszelkich
napraw sprzętu technicznego wskazanego do utrzymania zimowego nawierzchni.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy przekazywanie Zamawiającemu raz na dobę informacji o stanie
nawierzchni, a w przypadkach nagłych zjawisk atmosferycznych powodujących znaczne pogorszenie stanu
nawierzchni – stosownie do sytuacji.
7. Zamawiający ma prawo pobierania próbek mieszanki środków uszorstniających ze składowisk i środków
transportowych Wykonawcy, dla przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych na zawartość
procentową środków.
8. Do likwidacji śliskości zimowej należy stosować materiały zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być
używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.05.230.1960):
1) sól drogową,
2) piasek,
3) mieszanki piaskowo-solne o stężeniu 5%, 10%, 15%, 20% środka chemicznego (lub wyższym) wg
warunków:
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Lp.

1

2

3

Rodzaj działalności i stan
nawierzchni
Zapobieganie powstaniu:
- oblodzenia,
- gołoledzi
Zapobieganie powstawaniu
śliskości pośniegowej*

Likwidacja:
- gołoledzi,
- oblodzenia,
- śliskości pośniegowej*,
- pozostałości świeżego opadu
śniegu po przejściach pługów

Temperat
ura
[oC]

NaCl
[g/m2]

do-2
-3 ÷ -6
-7 ÷ -10
< -10
do -2
-3 ÷ -6
-7 ÷ -10
< -10
do -2
-3 ÷ -6
-7 ÷ -10
< -10

do 15
15-20
20-30
do 10
10-15
15-20
do 20
20-25
25-30
-

Mieszaniny NaCl z CaCl2
(MgCl2) w proporcji od 4:1
do 3:1
[g/m2]
do 15
15-20
do 15
15-20
do 20
20-30

Mieszaniny NaCl z
CaCl (MgCl2)
w proporcji 2:1
[g/m2]
ok. 25

Środki
niechemiczne
[g/m2]

-

-

60-150

9. Incydentalnie dopuszcza się 10% niedobór zawartości środków chemicznych w mieszankach.
10. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług
zimowego utrzymania, bezpieczeństwo na terenach objętych umową oraz za ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca rozpocznie wywożenie śniegu.
12. Za niedotrzymanie warunków utrzymania zimowego Zamawiający naliczy kary umowne szczegółowo
opisane w umowie.
13. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania lub nienależytego
wykonania usług Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wartości szkody.
14. Przystąpienie do pracy musi nastąpić w ciągu ………….. minut od chwili podjęcia decyzji o użyciu
środków technicznych - stosownie do panującej sytuacji i występujących zjawisk atmosferycznych.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy zmiany (z uzasadnionych powodów)
personelu biorącego udział w pracach związanych z utrzymaniem zimowym.

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………….

……………………………………..

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
…………………………………
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Załącznik nr 4 do umowy
nr SO.272…………..2021
z dnia ……………..2021

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA PRZEZ WYKONAWCĘ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Miejska Kętrzyn,
ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn.
2.
Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt-Jakuć prowadząca działalność pn.
„Bez owijania”. Z wymienionym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres
Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Inspektor ochrony
danych” lub mailowo na adres: iod@miastoketrzyn.pl
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na podstawie
art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1
lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze).
4.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to
konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w
szczególności następującym odbiorcom:- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,- innym odbiorcom
danych np. bankom, urzędom skarbowym.
5.
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi
nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy.

9.
Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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